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 به نام خدا

کانونهایرسانهتبررگذاریونظاسیاستنامهشورایآیین

 

و نظارت  در چارچوب اهداف مندرج در اساسنامه ،کانون های رسانه برایهای کالن  به منظور تعیین سیاست

گذاری و نظازت بر  شورای سیاست"های تعیین شده،  مشی خط راستایتولید و انتشار آنها در  نگیوبر چگعالی 

 . کند شود و انجام وظیفه می نامه تشکیل می طبق مفاد این آیین "کانون های رسانه

 تعاریف-1

یا  نتییا لوح فشرده یا اینتر چاپی از طریقتولیداتی است که وسایل ارتباطی و  : منظور انواعها رسانه

و تولیدات  شامل مجله، کتاب، جزوه و سایر نشریات چاپی یا الکترونیکیشود و  منتشر می های اجتماعی شبکه

 .   استهای کوتاه و بلند، ویدیو کلیپ و امثال آنها  فیلمصوتی و تصویری مانند 

نامه، به  است که از این پس در این آیین "کانون های رسانهگذاری و نظازت بر  شورای سیاست"شورا: منظور 

 شود.  اختصار شورا خوانده می

 کانون است.  اتساسنامه و  مصوبا، مطابق نامه بکار رفته در این آیین و اصطالحات ها ، واژهسایر عناوین

 ساختار-2

توسط  عضو است که در آغاز هر دوره و پس از انتخاب و استقرار هیأت مدیره،نفر  7شورا متشکل از 

 و عالی باشند ز آنان باید از بین اعضای شورایانفر  4حداقل . دنشو عالی از بین اعضای کانون انتخاب می شورای

 همواره جزو منتخبان خواهد بود. نیز دبیر کانون 

 کند. می عالی انجام وظیفه این شورا مستقیماً زیر نظر شورای

عالی یک نفر دیگر را با همان   چنانچه هر یک از اعضای شورا به هر دلیل مستعفی شناخته شود، شورای

 کند.  میوی شرایط جایگزین 

است که اعضای شورا آنها را در اولین جلسه، از بین  و یک منشی یک نایب رئیس ،شورا دارای یک رئیس

 کنند.  حود انتخاب می

  وظایف -3

 :آن، به شرح زیر است:ترین وظایف  مهمبوده و  ای  رسانهعالی در امور  جام وظایف شورایدار ان شورا عهده

 عالی. در چارچوب اساسنامه و مصوبات شورای   ای رسانههای کالن کانون در امور  سیاستتعیین  -3-1
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 .تولید و توزیع به پیشنهاد هیأت مدیرهنظارت بر بررسی و تأیید ایجاد ساختارهای مورد نیاز برای  -3-2

 عالی جهت تأیید. مدیر مسئول مجله رسمی کانون )خبرنامه( و معرفی به شورای انتخاب -3-3

 . یرهمد یأته های و گزارش یشنهادهاپصویب ت، بررسی و یافتدر -3-4

های الزم برای بهبود و ارتقای کیفیت  ارائه نظرات و توصیهو کانون  ای  رسانهی ها بر فعالیتعالی نظارت  -3-5

  آنها به هیأت مدیره.

 .رش ادواری، حداقل هر شش ماه یک بار، به شورای عالیارائه گزا -3-6

 

 جلسات و مصوبات -4

 شود.  جلسات شورا بصورت ادواری و حداقل هر دو ماه یک بار، طبق برنامه مصوب شورا، تشکیل می -4-1

نامه برای تشکیل هر جلسه، با درج تاریخ، زمان شروع و خاتمه، محل برگزاری و دستور کار  دعوت -4-2

جلسه،  توسط منشی شورا تنظیم و پس از امضای رئیس، از طریق دبیرخانه کانون برای اعضای شورا 

 شود.   ارسال می

ه در صورت لزوم و با عالو شود. به در هر جلسه، تاریخ تشکیل و دستور کار جلسه بعد تعیین می -4-3

تواند با هماهنگی رئیس  شورا می عالی، منشی یا دستورات شورای دریافت پیشنهاد از هیأت مدیره

 شورا، موارد جدید را در دستورکار قرار دهد. 

 عهده نایب رئیس شورا است.  عهده رئیس و در غیاب وی به ریاست جلسات شورا، به -4-4

با نظر موافق  آنتصمیمات و مصوبات و  یابد میرسمیت اعضا  ازنفر  5داقل حجلسات شورا با حضور  -4-5

 اعضا معتبر است.  نفر از 4حداقل 

 امضای اعضای بهتدوین و  منشیتوسط  که در همان جلسه جلسه تصمیمات و مصوبات شورا صورت -4-6

 شود.  ابالغ میت اطالع و اجرا به هیأت مدیره هجیس شورا ئ، توسط ررسد می حاضر در جلسه
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